
 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 

 
ที่ตั้ง 
 

    เลขที่  255  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองดินแดง  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร 
034-985205 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
เว็บไซต์ : www.nptpolytech.ac.th/info ,FaceBook : วิทยาสารพัดช่างนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ID Line : npt2562 
 

 
แผนที่ตั้ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตราวิทยาลัย 

 

 
 
 
ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
 

 
“ระเบียบวินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศทักษะและวิชาการ” 

 
 
 
 



 
 

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
 
 

11 มี.ค. 35 พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก ชิโต) เจ้าอาวาส วัดหนองดินแดง(ในขณะนั้น) มีหนังสือแจ้งความประสงค์      
จะบริจาคที่ดิน  จำนวน  16  ไร่  3  งาน  29 ตารางวาเศษ  ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถานศึกษา
ฝึกวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือถวายเป็น พระราชกุศล ในวโรกาสมหามงคล 
เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ 12 สิงหาคม 2535 

20 ส.ค. 35 พระครูสาธุกิจวิมล (หลวงพ่อเล็ก ชิโต) ได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมอาชีวศึกษา ณ หอประชุมศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม ท่านอธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง  เป็นผู้รับมอบ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม(นายประเวศ  ต่อตระกูล) ข้าราชการกองแผนงานข้าราชการกองคลังกรมอาชีวศึกษา 
ข้าราชการในจังหวัดนครปฐม และข้าราชการครูในสังกัดกรมอาชีวศึกษาใน จ.นครปฐม ร่วมเป็นเกียรติ 

9 ก.ย. 35 วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
4  ม.ค. 36 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  225  ชั่วโมง ใน  3  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างตัดเสื้อสตรี สาขาวิชา

อาหาร-ขนม และสาขาวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย โดยใช้อาคารชั่วคราวในวัดหนองดินแดงเป็นสถานที่สอน
ชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จะแล้ว เสร็จ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เป็นวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง (ท่านผู้อำนวยการอรุณ  นิจสุชัด) ตั้งแต่   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2536  วิทยาลัย
ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มวิชาการงาน และอาชีพ ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง 

22 พ.ย. 38 ได้ย้ายการเรียนการสอนและย้ายอาคารสำนักงาน จากศาลาอาคารภายในวัดหนองดินแดงมาอยู่ ณ ที่
ปัจจุบันนี้ 

12 พ.ค. 40 ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2548 ระบบ สะสมหน่วยกิต  3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการบัญชี 

ปีการศึกษา 2542   ได้เปิดสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ปีการศึกษา 2549    ได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2553    ได้เปิดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556    ได้เปิดหลักสูตรทวิภาคี  ปวช. และ ปวส.  

      เปิดสาขาวิชาระบบโทรคมนาคม (ปวส.)  และ  สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (ปวช.) 
ปีการศึกษา 2558    ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                         หลักสูตรทวิศึกษากับโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
ปีการศึกษา 2560    ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.) อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                         หลักสูตรทวิศึกษากับโรงเรียนคงทองวิทยา 
ปีการศึกษา 2562    ได้เปิดสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตร ปวช. , ปวส. 
ปีการศึกษา 2563    เปิดหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี   
ปีการศึกษา 2564    - ปิดการเรียนการสอน  ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาค ี  
 - เปิดรับสมัครหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี  ภาคสมทบ 2 ปี จำนวน 5 รายวิชา 
   ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง ,สาขางานการบัญชี 
    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และสาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 - เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา 2565    - เปิดการเรียนการสอน  ปวช. (Will)  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ปีการศึกษา 2566    - เปิดการเรียนการสอน  ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 



 
 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 

  เป็นองค์กรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย  มุ่ งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับความ ต้องการ
ของชุมชน  ตลาดแรงงาน  ได้มาตรฐานระดับสากล 

 
 

เอกลักษณ์ 
 
 

“บริการวิชาการด้านอาชีวศึกษา  และบริการวิชาชีพเพ่ือชุมชน” 
 

 

อัตลักษณ์ 
 

“มีจิตอาสา บริการวิชาชีพ” 
 
พันธกิจ 

 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 
  3.   พัฒนาการบริหารและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ 
  4.   แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ  เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
                   และจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  7. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่หลากหลายให้กับชุมชน  ผู้ด้อยโอกาส  ทั้งในระบบ 
   และนอกระบบ 
  8. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ลำดับที่ รายชื่อ ระยะเวลาที่บริหาร 
1 นายบุญเหลือ  กองทอง 2535 – 2545 
2 นายยงยุทธ    ตั้งติดธรรม 2545 – 2547 
3 นายไชยรัตน์   ประดิษฐ์พัฒนชาญ 2547 – 2550 
4 นายศักดิ์สิทธิ์  แสงกลับ 2550 – 2552 
5 นายไพฑูรย์    ตันทานนท์ มิ.ย. – ก.ย. 53 
6 นายศิริศาสตร์  สมิตินันทน์ 2553 – 2554 
7 นายสมพงษ์    พนมชัย 2554 – พ.ย. 62 
8 นางสิริวรรณ  โตนิล ธ.ค. 62 – ก.ย. 65 
9 นายคมศิษฐ์   มีสัจจานนธนกุล ต.ค. 65 - ปัจจุบัน 

 
 



 
 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นายคมศิษฐ์ มสีัจจานนธนกุล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

 

นางสาวสายัน  จันทรา 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 

 

นางมาลี จุติยนต์ ผู้แทน 
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางวาสนา  อมรฤทธ์ิ  
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 

นายสุชาติ สุวรรณน้อย 
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสุภัทตรา โพธ์ิธนาภา  
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

นางสาวมาลีรัตน์ ขำเจริญ 
หมวดวชิาทักษะชีวิต 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 

นายสุชาติ สวุรรณน้อย 
หัวหน้าสาขาชา่งยนต ์

 
 

นายสมศักดิ์ ดีเอีย่ม 
หัวหน้าสาขาไฟฟ้าฯ และเมคคาฯ 
 

นายจาตุรงค์  บุตรลพ 
หัวหน้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

นางวรายภุัสร์ ววิัฒน์ชานนท ์
หัวหน้าสาขาการบัญช ี

นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา 
หัวหน้าสาขาคหกรรมฯ 

และงานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

นายวิทยา ท้าวกัลยา 
หัวหน้าสาขาจักรยานยนต ์

นายปกรณ์ คงเป็นสุข 
หัวหน้าสาขาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นางวาสนา  อมรฤทธิ ์
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร ์

และงานวัดผลฯ 

นางมาลี จุติยนต ์
หัวหน้าสาขาผ้าและอาภรณ ์

นางมาลี จุติยนต์ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นายจาตุรงค์ บุตรลพ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา 
งานความร่วมมือ 

นางสาวสิริรัตน์ สุขเมือง 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ 

นายสุเชาว์ ลิ้มวิไลกุล 
งานประกันคุณภาพฯ 

นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 

นางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย 
งานกิจกรรมนักเรียนฯ 

นางสาวพัชรี บุญสมปอง 
งานครูที่ปรึกษา 

นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม 
งานปกครอง 

นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ 
งานแนะแนวอาชีพฯ 

นางสาวนวรัตน์ เศษปาง 
งานสวัสดิการนักเรียนฯ 

นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา 
งานโครงการพิเศษฯ 

นางลัดดา  กุลชร 
งานบริหารงานท่ัวไป 

นางลัดดา  กุลชร 
งานบุคลากร 

นางวาสนา  อมรฤทธิ์ 
งานการเงิน 

นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจีรสิริ 
งานการบัญชี 

นายปกรณ์ คงเป็นสุข 
งานพัสดุ 

นายสุชาติ  สุวรรณน้อย 
งานอาคารและสถานที่ 

นายปกรณ์ คงเป็นสุข 
งานทะเบียน 

นางสาวจินดาภรณ์  บุตรลพ 
งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย 
หัวหน้าสาขาเสรมิสวย 

นายณฐนน ศิรโิสม 
หัวหน้าสาขาคอมพิเตอร์กราฟกิฯ 

และงานสื่อการเรยีนการสอน 

นายชนาธิป สภุามงคล 
หัวหน้าสาขาอาหารฯ 

นางสาวจริภญิญา ศิลปะศาสตร์พิรยิะ 
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการฯ 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2540 - รองอันดับ 1 การประกวดโคมแขวนประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครปฐม 
 

ปี 2541 - ชนะเลิศ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 45 กิโลกรัม กีฬามวยจังหวัดนครปฐม 
 

ปี 2543 - รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม โครงการลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ของตำบลหนองดินแดง 
 

ปี 2544 - รางวัลกองพันลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 2 ในงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 
  กรมอาชีวศกึษา ครั้งที่ 11 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
- รางวัลปฏิบัติเดินทางไกลดีเด่น อันดับ 1 งานชุมนุมลูกเสือ กรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 
 

ปี 2545 - รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม Walk Rally ในงานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดนครปฐม  
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกิจกรรมการจัดค่ายพักแรมงานชุมนุมลูกเสือ   
  จงัหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5 
 

ปี 2540 - รองอันดับ 1 การประกวดโคมแขวนประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครปฐม 
 

ปี 2547 - รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  การแข่งขันทกัษะระดับภาคของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 - 6 
- รางวัลชนะเลิศประเภทจัดบอร์ดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด งานแข่งขันทักษะสถาบัน 
  การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 6 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ งานแข่งขันทักษะสถาบัน 
  อาชีวศึกษา ภาคกลาง 6 
 

ปี 2548 - รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา “ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น” ของนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและ 
  โทรทัศน์ หนังสือสิ่งพิมพ์ศูนย์ข่าวพัฒนาและสโมสรนักบริหาร พ.ศ. 2548  
  (นายประชิต  มารยาทตร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ) 
 

ปี 2549 - รางวัลหมู่ลูกเสือดีเด่น ของค่ายย่อยที่ 2 ภาคกลาง  งานชุมนุมลุกเสือ – เนตรนารี 
  วิสามัญระดับชาติ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 14  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 
- รางวัลผู้นำประโยชน์เพื่อแผ่นดินของหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พ.ศ. 2549  
 

ปี 2550 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ระดับภาค  
  ที่จังหวัดลพบุรี 
- รางวัลแข่งขันทักษะช่างยนต์ระดับชาติที่จังหวัดระยอง ลำดับที่ 7 
- ประกาศเกียรติคุณจากเรือนจำกลางเขต 7 ได้คัดเลือกวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  
   เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาดีเด่นในเรือนจำ ฑัณฑสถานประจำปีงบประมาณ 2551  
   ประเภทหน่วยงานเครือข่ายพันธ์มิตรในการสนับสนุนดีเด่น 
 

 
 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศเกียรติคุณจากเรือนจำกลางประจำเขต 7 ได้คัดเลือกนายประชิต มารยาตร์  
   เขา้ร่วมโครงการจัดการศึกษาดีเด่นในเรือนจำ 
- รางวัลหมู่ดีเด่น ค่ายย่อย 6 งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ภาคกลาง 6  
  ระหว่างวันที่ 17 -21 มีนาคม 2551 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
  จังหวัดเพชรบุรี 
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประดิษฐ์เครื่อง 
  ล้างจานจากวัสดุเหลือใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
  วันที่ 28  มิถุนายน 2550 
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประดิษฐ์รถไฟฟ้า  
  ประหยัดพลังงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2550 
 

ปี 2551  - เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัดนครปฐม ปี 2551  (นายศักดิ์สิทธิ์  แสงกลับ) 
- เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2551 (นายชาตรี  สุวรรณนที)  ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม 
- เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2551 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
   (นางศิริลักษณ ์ เกิดจันทร์ตรง ครู คศ. 2) 
- เกียรตบิัตรปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 
  อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2552   ณ  ค่าย 
  วชิราวุธ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 
 

ปี 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3                - ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
4                  คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับดีมาก     
5              -  รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาพิมพ์ดีด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด   
6                 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  (พฤศจิกายน 2552) 

- รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (พฤศจิกายน 2552 ) 
- รางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงลุกทุ่ง  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด   
  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (พฤศจิกายน 2552 ) 
- รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม  ปี 2552  ประดิษฐ์เครื่องดูดของเหลวเอนกประสงค์                    
 (สาขางานยานยนต์ ปีที่ 2)  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2552 
- เหรยีญเชิดชูเกียรติลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์  
  (นายอำนวย  แสงเงิน  ปวช. สาขางานยานยนต์ ปีที่ 2)  
- เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา                     
  (นายนรวรรธน์  มารยาตร์ภารโชติ) 
 

 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ปีท่ีได้รบั รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2552 
 

- เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา จังหวัดนครปฐม 
- ประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดิน แม่พิมพ์ของชาติ  ประจำปี 2552     
  จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ)                  
  เมื่อวันที ่1  มีนาคม 2552 
 

ปี 2553 
 
 
 
 
 

-  รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบท่ี 2 (2549 – 2552)  
   ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 
-  โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแสดงว่า     
   วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ได้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ 
   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย การประชุม  
  ทางวิชาการองคก์ารวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 
  นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย การประชุมทางวิชาการ 
  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
- รางวัลชมเชย การประกวดรักการอ่าน การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 
  แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553  
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะช่างเทคนิคพ้ืนฐาน   การประชุมทางวิชาการองค์การ   
  วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี   
  การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
- เกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างที่ดี   
  ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 
  พุทธศักราช 2553 นางสาวณัฏฐา ศรีอรุณ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

- เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2553 “สถานศึกษาพอเพียง 2553”  
  จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 

ปี 2554 
 

- เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้บริหารในโครงการหนึ่งแสนครูดี (นายชาตรี  สุวรรณนที)  
  ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 
- เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2 ราย คอื นายสุวรรณ  ม่วงนวล และ     
  นายชาตรี  สุวรรณนที 
- โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น”  ประจำปี 2554  จากหนังสือพิมพ์            
  เส้นทางผู้นำ 22 ตุลาคม 2554  (นางกัญญา วงศ์สุวรรณ) 
 

 
 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เกียรติบัตรโครงการยกย่องเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554  
   จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (นางสาวพัชรี  บุญสมปอง ปวช. ปีที่ 2  
   สาขางานคอมพิวเตอร์) 
-  รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 
   ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 (นายสหภพ ชูสุวรรณ       
   ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง) 
- กองร้อยดีเด่น ค่ายย่อย 3 ภาคกลาง งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16  
  เมื่อวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2554 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัล Popular Vote ในการประกวด  
  “โครงการลดขยะเพ่ือลดโลกร้อน” (โคมไฟระย้า) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  จัดโดย 
  สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล  
 

ปี 2555 - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม        
  ปีการศึกษา 2555 (นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ) 
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ปีการศึกษา 2555 (นางศิริลักษณ ์ เกิดจันทร์ตรง) 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
  (นางกัญญา วงศ์สุวรรณ และนางศิริลักษณ์  เกิดจันทร์ตรง) 
- รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด    
  นครปฐม ในกิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  ประจำปี 2555 (นางสาววิชุดาพร  จันทร์ศรี ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานการพูดภาษาอังกฤษ 
  ‘‘ Speech’’ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในกิจกรรมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ 
  ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (อิทธิพล ม่วยแก้ว) 
- ประกาศเกียรติคุณ จากนายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ สนับสนุนกิจกรรมและบำเพ็ญ   
  ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
- รางวัลหน่วยงานมาตรฐานเหรียญทองแดงระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการ   
  ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา 
  ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 
- รางวัลหน่วยมาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการแข่งขัน 
  ทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคกลาง  
  ครั้งที ่20 ประจำปีการศึกษา 2555 
- โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการร่วมโครงการจักรยานเพ่ือน้องในชนบท จากนายกสมาคมสตรี  
  จังหวัดนครปฐม 
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ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2556 - รางวัลชมเชย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โอ่งประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4  
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (นางสาวมาลี วัชรารัตนกุล  นางประภาพร  สุวรรณภักดีจิต และ นางปัณฑิกา  ไชยกิตติ)  
  (นางสาวมาริสา  สุดสาคร นายธีระพงศ์  หงษา  นายสิทธิพร  อินทร์รอด)  
- ประกาศเกียรติคุณ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ว่าได้รับบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท  
  เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ปี 2557 - รางวัลชนะเลิศจากการประเมินโครงการอาชีวศกึษาสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร  
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 
  (นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ นางสมพิศ ทิพย์เทียมพงษ์ และนางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ 
  น.ส.วิชุดาพร จันทร์ศรี ,น.ส.จิตรา อินทรง ,น.ส.กนกวรรณ เชียงกา และน.ส.อรุณรัตน์ สุขีวงษ์)  
 

ปี 2558 - รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์แบดมินตัน  
  (Badminton – Robo Game) ระดับชาติ 
  (นายจาตุรงค์  บุตรลพ  และนายทัศพร  สมเชื้อ ครูที่ปรึกษา 
  นายกฤษณพล  ห้วยหงษ์ทอง นายต้นตระการ  ดอนศิลา นายเจษฎา นันทดี และนายฉัตรชัย    
  จันทร์ศรี นักเรียน) 
- รางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง ประจำปี  
  การศึกษา 2557 ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์(Software Innovation) 
  (นางวาสนา อมรฤทธิ์ และนางลัดดา  กุลชร  ครูปรึกษา นางสาวอัญชลิดา แสงนวล   
  นางสาวจิตรา อินทรง และนางสาวกนกวรรณ  เชียงกา) 
- รางวัลชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคกลาง ประจำปี   
  การศึกษา 2557 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “หลามยอ ตราเอ็นพี” 
  (นางกัญญา วงศ์สุวรรณ นางวาสนา อมรฤทธิ์ นายชาญชัย พรมโสภา นางจิตรานนท์ อินทร์แสง    
  ครูที่ปรึกษา นางสาวศศิธร จันทร์ศรี และนายญาณวิทย์  วิกยานนท์ นักเรียน ปวช.1  
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

ปี 2559 - รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบคัดเลือก หุ่นยนต์ “พลังงาน  
  บริสุทธิ์ จุดประกายโลก” (Clean Emergy Recharging the world) ประจำปีการศึกษา 2558 
  (นายจาตุรงค์  บุตรลพ  ครูที่ปรึกษา นายกฤษณพล  ห้วยหงษ์ทอง,นายต้นตระการ  ดอนศิลา, 
  นายเจษฎา นันทดี และนายฉัตรชัย จันทร์ศรี นักศึกษา ปวส. 1 สาขางานโทรคมนาคม) 
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ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2559 - รางวัลเหรียญทอง จากการปฏิบัติกิจกรรม "ทดสอบกำลังใจ" ดีเด่นชาย งานชุมนุมลูกเสือ- 
  เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  
  จังหวัดชัยนาท ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 
  (นายอานนท์  สุขรินทร์  ครูผู้ควบคุม นายจีรวัฒน์  อินทร์ขำ,นายสุปรีชา ทองลี นักเรียน ปวช. 1    
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายพีรดนย์  ชื่นใจชม,นายปริญญา  ใจทัน,นายณัฐวุฒิ  สังขดำรง, 
  นายวรพล  พรมโต, นายชวศิ  แซ่อ้ึง และนายทรงพล  สันติดำรง นักเรียน ปวช. 1 ยานยนต์) 
 

ป ี2560 - รับรางวัล “มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น” ในตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ   
  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดนครปฐม 
- รางวัลครูดีเด่น ปี 2560 
  นายสมพงษ์  พนมชัย      ประเภท ผู้บริหารดีเด่น 
  นางกัญญา  วงศส์ุวรรณ   ประเภท ครูผู้สอนหมวดทักษะชีวิตดีเด่น 
  นายอำนาจ  กิมฮง         ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น 
  นายจรูญ  อินไข            ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น 
  นายชาญชัย  พรมโสภา   ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น 
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในการฟื้นฟูซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากวิกฤติ  
  เหตุการณ์น้ำท่วมและช่วยซ่อมแซมภายในวัดทุ่งหล่อ ประจำปี 2560 
- ให้การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในการตรวจติดตามความ 
  ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 
- รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 เซปักตะกร้อทีมหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม 
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซปักตะกร้อทีมหญิง ประเภททีมชุด ระดับภาคกลาง 
 

ปี 2560 - ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559  
  (นายจาตุรงค์  บุตรลพ  ครูที่ปรึกษา ,นายธนทัต เกิดวัดท่า ,นายฉานพล  ศรีสะอาด และ 
   นายเจษฎา  ค้ากลาง นักศึกษา ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง) 
- ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26   
  ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับภาค ภาคกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
  (นายชาญชัย พรมโสภา ,นางกัญญา  วงศ์สุวรรณ และนางลัดดา  กุลชร ครูที่ปรึกษา 
  นายจีรวัฒน์ อินทร์ขำ นางสาวนรีธรรม์ ทัพสุรี และนางสาวชลิตา สุขพร้อม นักเรียน  
  ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- รางวัลสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรม  
  "การเพิ่มปริมาณผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2560  
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ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2561 - รางวัลครูดีเด่น ปี 2561 
  นายชาตรี สุวรรณนที      ประเภท ผู้บริหารดีเด่น 
  นายสุชาติ สุวรรณน้อย    ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น 
  นางวาสนา อมรฤทธิ์       ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น 
  นายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล  ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  ดีเด่น 
 

- รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ของอาชีวศึกษาภาคกลาง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
  ประเภทอาหารจานเดียว“ข้าวมันไก่”ระดับภาค (ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย พรมโสภา ครู คศ.1) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค 
  ชุดเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน 
  (ครูที่ปรึกษา นายจาตุรงค์  บุตรลพ ตำแหน่ง พนักงานราชการ) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค 
  เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลก (ครูที่ปรึกษา นายมหิดล สุรียพรรณ ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.นครปฐม และรางวัลชมเชย ระดับภาค 
  อุปกรณ์กระบอกไฮดรอลิก (ครูที่ปรึกษา นายปกรณ์  คงเป็นสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย) 
 

ปี 2562 
 

- รางวัลครูดีเด่น ปี 2562 
  นายสมพงษ์  พนมชัย       ประเภท ผู้บริหารดีเด่น 
  นายไชยา ยืนยง             ประเภท ครูผู้สอนสาขาวิชาดีเด่น 
  นางลัดดา กุลชร             ประเภท ครูผู้สอนที่มีความวิริยะ อุตสาหะดีเด่น 
  นายจาตุรงค์ บุตรลพ       ประเภท ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านสื่อนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น 
 

- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประเภทอาหารจานเดียว   
  “ข้าวมันไก่”ระดับชาติ (นักเรียนระยะสั้น ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย พรมโสภา  ครู คศ.1) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประเภทอาหารจานเดียว   
  “ข้าวคลุกกะปิ”ระดับภาค ภาคกลาง (นักเรียนระยะสั้น ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย พรมโสภา) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา  
  จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน (ระดับ ปวช.)  
  ทักษะงานฝีมือ (นักเรียน ปวช. 1 ช่างจักรยานยนต์ ครูผู้ควบคุม นายปกรณ์  คงเป็นสุข) 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่  1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
  นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
  (นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาบัญชี ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์  ขำเจริญ) 
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ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2562 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
  (STEM Education) (ระดับ ปวช.) 
  (นักเรียน ปวช. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ปวช.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และช่างยนต์  
   ครูผู้ควบคุม นางสาวพิชามญชุ์  กองทอง) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดพูดในที่สาธารณะ เป็นภาษาอังกฤษ  
  (English Public Speaking Contest) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
  (นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสาวเปมิกา  กันทะวงค์) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ระดับ ปวช. /ปวส.) 
  (นักเรียน ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 ประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย (ระดับ ปวช. /ปวส.) 
  (นักเรียน ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่  1 การเข้าร่วมประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “สถานีพลังงานสะอาดระบบไฮบริด” 
  (นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่  1 การเข้ารว่มประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “ระบบบ้านอัจฉริยะเพ่ือผู้อยู่อาศัย 4.0” 
  (นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การเข้ารว่มประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ “สบู่น้ำมันเปลือกส้มโอสกัดเย็นบำรุงผิว” 
  (นักเรียน ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางมาลี  จุติยนต์,นายมหิดล สุรียพรรณ 
   ,นางสุภัทตรา ศิลปะสุวรรณ และนางสาวเปมิกา  กันทะวงค์) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 การเข้าร่วมประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
  ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “เครื่องบอกฉลากยาผู้สูงอายุ” 
  (นักเรียน ปวช. 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายจาตุรงค์  บุตรลพ) 

 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2563 - รางวัลชมเชย เหรียญเงิน การเข้าร่วมประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ภาคกลาง  
  ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย “เครื่องบอกฉลากยาผู้สูงอายุ” 
  (นักเรียน ปวช. 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายจาตุรงค์  บุตรลพ) 
 

- รางวัลชมเชย เหรียญเงิน การเข้าร่วมประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ภาคกลาง  
  ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ “สบู่น้ำมันเปลือกส้มโอสกัดเย็นบำรุงผิว” 
  (นักเรียน ปวช. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางมาลี  จุติยนต์,นายมหิดล สุรียพรรณ 
   ,นางสุภัทตรา ศิลปะสุวรรณ และนางสาวเปมิกา  กันทะวงค์) 
 

- รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง การเข้าร่วมประกวดสิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม 
  อาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ภาคกลาง  
  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน “สถานีพลังงานสะอาดระบบไฮบริด” 
  (นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคกลาง  
  ประจำปีการศึกษา 2562 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
  (นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาบัญชี ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์  ขำเจริญ) 
 

ปี 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ.นครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 
รางวัล ชนะเลิศ อันดับที่  1 
  - ทักษะ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 3 สาขางานการบัญชี ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์  ขำเจริญ) 
  - ทักษะ การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
    (นักศึกษา ปวส. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
  - ทักษะ อาหารจานเดียว (นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) 
    (ครูผู้ควบคุม นายชาญชัย  พรมโสภา) 
- ทักษะ งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานจักรยานยนต์ ครูผู้ควบคุม นายสุชาติ สุวรรณน้อย) 
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่  1 
  - ทักษะ การแข่งพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 
    (นักศึกษา ปวส. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสาวเปมิกา กันทะวงค์) 
  - ทักษะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายจาตุรงค์ บุตรลพ) 
  - ทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง (ระดับ ปวช. หรอื ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์  ขำเจริญ) 
 



 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ปีท่ีได้รับ รางวัลที่ได้รับ 

ปี 2564 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่  2 
  - ทักษะ การแข่งขันงานฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายปกรณ์ คงเป็นสุข) 
  - ทักษะ การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคมุ น.ส.พิชามญชุ์ กองทอง) 
รางวัล ชมเชย 
  - ทักษะ การเล่านิทาน (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม น.ส.พิชามญชุ์ กองทอง) 
  - ทักษะ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้ควบคุม นางลัดดา  กุลชร) 
  - ทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง (ระดับ ปวช. หรอื ปวส.) 
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์  ขำเจริญ) 
โครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 
  - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)  
    ชุดควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0  
    (นักศึกษา ปวส. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ 1 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ som-o สบู่ 
    เหลวผสมสารสกัดจากเปลือกส้มโอ  
    (นักเรียน ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา) 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดันที่ 3 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย    
    (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นางสาวเปมิกา กันทะวงค์) 
  - รางวัลชมเชย ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : ธนาคารพลังงานแสงอาทิตย์ 
    แบบพกพา (นักเรียน ปวช. 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมหิดล สุรียพรรณ) 
 

ปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคกลาง 
  - การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน อาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด) 
    (นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ครูผู้ควบคุม นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา) 
รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ.นครปฐม 
  - การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน เพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ปวช./ปวส. 
    (นายนิธิวัฒน์ กิกสันเที๊ยะ ครูผู้ควบคุม นางสาวมาลีรัตน์ ขำเจริญ)  
 

 
 
 



 
 

การจัดการศึกษา 
 

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
เปิดทำการสอนหลักสูตรหลากหลาย ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระบบทวิภาคี  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี  
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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